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Núcleo duro de Roberto Rocha 

 
 
Do site do Elias Lacerda – Nos bastidores as informações são de que o deputado 
Alexandre Almeida e o ex-prefeito de Imperatriz e pré-candidato a deputado federal 
Sebastião Madeira, são os dois nomes a integrar o núcleo duro de confiança e apoio a 
Roberto Rocha. Inclusive, sobre candidaturas ao senado, Roberto Rocha declarou dias 
atrás que apenas Alexandre Almeida tem vaga garantida no partido para a disputa 
eleitoral. 
 
A outra vaga ficaria para a disputa de José Reinaldo com Waldir Maranhão, este que 
mesmo com poucas chances de eleição, insiste em pleitear uma vaga para disputar o 
senado. 
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Glalbert Cutrim prestigia torneio de futebol na zona rural de Cantanhede 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) esteve neste sábado, 09, no povoado 
Vassoura de Botão, zona rural do município de Cantanhede, onde aconteceu mais uma 
edição do Torneio de Futebol Masculino e Feminino, idealizado pelo ex-vereador Toinho 
(PDT) e pelo empresário Ronildo Ageme. No total, vinte e oito equipes de vários 
povoados vizinhos participaram da competição, que também contou com a presença dos 
vereadores Emerson Costa (PROS), Edimilson Peroba (PSC) e Jairo Dantas (PHS). 
 
Toinho destacou a presença de Glalbert no torneio que já virou marca registrada, e em 
mais uma edição, contou com o apoio incondicional do deputado. “Glalbert faz parte de 
nossa cidade e de nossa família, quando começamos a organizar o torneio aqui em 
Vassoura de Botão, já contamos com sua presença, que além de amigo, tem contribuído 
para melhorar a situação de nossa cidade.” Destacou o ex-vereador. 
 
Para Glalbert, poder contribuir com o esporte e lazer da zona rural de Cantanhede é um 
compromisso que já virou tradição. “A nossa relação com Vassoura de Botão é mais do 
que política, virou familiar e tradição. Meu pai quando foi deputado já vinha aqui, e 
desde então, sempre estamos na comunidade independentemente de política, todos os 
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anos. Geralmente, na zona rural, é a região que os gestores menos investem, por isso, 
sinto-me na obrigação de sempre contribuir para melhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores rurais.” Disse o deputado. 
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Fábio Macedo participa da final da Copa de Futebol Amador da Vila Luizão 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo, ao lado do Vereador de São 
Luís, Marquinhos, participou neste domingo (10), da final Copa de Futebol Amador da 
Vila Luizão. O evento reuniu centenas de expectadores que acompanharam a partida 
disputada pelo Santa Rosa FC e o Goiás Esporte Clube. 
 
“É uma grande satisfação participar deste grande evento esportivo aqui na Vila Luizão. 
Aos times que vão disputar a final, muita sorte e que espírito esportivo prevaleça 
durante toda partida”, disse Fábio. 
 
Na ocasião, o parlamentar pedetista lembrou que neste mês de junho começa a copa do 
mundo e exaltou a importância do esporte para a juventude maranhense. 
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Macedo também visitou as instalações do Projeto Viva Bem mais, gerido pelo vereador 
Marquinhos e que conta com uma série de atividades esportivas para comunidade como 
ballet, jiu-jtsu, zumba, educação física, aero fitness, aeróbica, escola de música, capoiera, 
hip-hop, entre outros. 
 
O vereador de São Luís, abraçou o projeto político de Fábio para 2018 e vão somar 
esforços para levar cada vez mais benefícios para os ludovicenses. “O Marquinhos tem 
realizado um grande trabalho na região Vila Luizão e entorno. Seu mandato popular, 
valoriza a comunidade, leva cidadania através do inventivo ao esporte, saúde, 
educação e infraestrutura, é uma grande honra contar com seu apoio nas próximas 
eleições”, afirmou Fábio. 
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Antônio Pereira recebe apoio do Grupo das Mulheres Guerreiras 

O deputado Antônio Pereira (DEM), acompanhado da esposa Carol Pereira, recebeu em 
sua casa, em Imperatriz, o apoio à sua pré-candidatura de um grupo de mulheres que 
acompanham o parlamentar desde o começo da sua vida pública. 
 

 
 
No encontro denominado Mulheres Guerreiras, Antônio Pereira agradeceu o apoio das 
mulheres, falou do seu trabalho e reafirmou a popularidade dos seus mandatos, 
pautados na luta para resolver os problemas cobrados pela população do Maranhão. 
 
O democrata disse que está aberto ao diálogo com outros grupos de mulheres e demais 
setores da sociedade, que buscam melhorias para todos os maranhenses. “Coloco meu 
mandato à disposição de todos que lutam pela população”, disse. 
 
COMPROMISSO E RECONHECIMENTO 
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Na ocasião, Carol Pereira destacou o comprometimento de Antônio Pereira com o povo 
Maranhão, especialmente da região Tocantina, que ao longo dos mandatos do deputado 
foi beneficiada com saúde, educação, infraestrutura, segurança e outros. 
 
Em depoimentos emocionados, as mulheres prometeram apoiar Antônio Pereira em seu 
projeto político de conquistar mais um mandato na Assembleia Legislativa. Ambas 
reconheceram o trabalho do deputado em prol da população maranhense. 
 
Depois do encontro com as mulheres, Antônio Pereira visitou amigos em Imperatriz e 
outros municípios da região Tocantina. Durante as visitas, o deputado recebeu mais 
apoio ao seu projeto político de conquistar o quinto mandato na Assembleia. 
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Wellington prestigia lançamento do documentário “Novos Caminhos”. 

O deputado Wellington do Curso (PSDB) participou do lançamento do documentário 
“Novos Caminhos”, no Centro de Criatividade Odylo Costa, filho. O evento foi aberto ao 
público e organizado pela Universidade Estadual do Maranhão, por meio do núcleo de 
pesquisa “Novos Caminhos”, do Curso de Direito. 
 

 
 
O documentário é resultado de mais de dois anos de trabalho do núcleo de pesquisa 
“Novos Caminhos: Núcleo para Educação em Direitos e Acesso à Justiça”, coordenado 
pelos professores Yuri Michael Pereira Costa e Jean Carlos Nunes Pereira, e realizado em 
parceria com professores, técnicos e alunos da UEMA. 
 
“Garantir o acesso à justiça é lutar para que direitos sejam respeitados. Como deputado 
estadual, tenho lutado, diariamente, para que direitos como educação, saúde e 
segurança sejam respeitados. Cabe a cada um de nós encarar esse desafio e lutar por 
uma sociedade com mais oportunidades. Parabenizo a inciativa dos professores e 
estudantes por tamanha sensibilidade acadêmica”, disse o deputado, que é presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
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Júnior Verde conduz palestra sobre trabalho escravo 

O deputado Júnior Verde (PRB) ministrou nesta sexta, 08, palestra sobre o tema 
“Trabalho Escravo no Brasil” durante a 1ª Conferência de Igualdade Racial, que debateu 
as políticas de reparação, despertando nas pessoas a necessidade de reflexão e 
posicionamento em relação aos danos causados às minorias. 
 

 
 
Verde abriu o ciclo de palestras destacando a importância de se discutir a temática, 
principalmente no Maranhão. “O município de Codó é considerado um dos principais 
fornecedores de mão-de-obra escrava para todo o país. Infelizmente, estamos cada vez 
mais enveredando para o caminho de crescimento desses dados”, disse. 
 
Em seguida, o parlamentar apresentou gráficos que comprovam a redução no número 
de fiscalização do trabalho escravo no Brasil, se comparado a anos anteriores. Para Júnior 
Verde, essa ausência de monitoramento causa o aumento de trabalhadores submissos.  
“Precisamos intensificar e efetivar, de fato, as fiscalizações no Brasil, porque é por meio 
delas que detectamos esse tipo de trabalho”, acentuou. 
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Por fim, o deputado enfatizou que a geração de emprego e renda pode mudar a 
realidade dessas minorias “As pessoas só precisam de uma oportunidade e a falta dela 
pode levá-las a se submeterem ao trabalho escravo na atividade rural, o que ainda é 
muito comum, já que fazendeiros e patrões os tratam como propriedade e não lhes dão 
o direito a documentação e, muito menos, ao registro no Ministério do Trabalho”, disse. 
 

 
 
Outras palestras 
 
Palestraram ainda: Gerson Pinheiro, secretário de Estado de Igualdade Racial, com o 
tema “Políticas públicas para a população negra”; Raquel Correia, coordenadora de 
Igualdade Racial do Mato Grosso, que falou sobre o tema “A rota do combate à 
discriminação”; e a deputada federal Tia Eron (PRB-BA), coordenadora Nacional da 
Igualdade Racial do PRB, que tratou tema “Desafios no Caminho da emancipação”. 
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Fabio Macedo prestigia Copa de Futebol Amador na Vila Luizão… 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo, ao lado do Vereador de São 
Luís, Marquinhos, participou neste domingo (10), da final Copa de Futebol Amador da 
Vila Luizão. O evento reuniu centenas de espectadores que acompanharam a partida 
disputada pelo Santa Rosa FC e o Goiás Esporte Clube.  
 
“É uma grande satisfação participar deste grande evento esportivo aqui na Vila Luizão. 
Aos times que vão disputar a final, muita sorte e que espírito esportivo prevaleça durante 
toda partida”, disse Fábio. 
 
Na ocasião, o parlamentar pedetista lembrou que neste mês de junho começa a copa do 
mundo e exaltou a importância do esporte para a juventide maranhense. 
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Macedo também visitou as instalações do Projeto Viva Bem mais, gerido pelo vereador 
Marquinhos e que conta com uma série de atividades esportivas para comunidade como 
ballet, jiu-jtsu, zumba, educação física, aero fitness, aeróbica, escola de música, capoeira, 
hip-hop, entre outros.  
 
O vereador de São Luís, abraçou o projeto político de Fábio para 2018 e vão somar 
esforços para levar cada vez mais benefícios para os ludovicenses. “O Marquinhos tem 
realizado um grande trabalho na região Vila Luizão e entorno. Seu mandato popular, 
valoriza a comunidade, leva cidadania através do inventivo ao esporte, saúde, educação 
e infraestrutura, é uma grande honra contar com seu apoio nas próximas eleições”, 
afirmou Fábio. 
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Deputada estadual diz que tem notas fiscais frias e extratos bancários que comprovam 
o desvio de cerca de R$ 1,3 milhão da conta de campanha de Flávio Dino em 2014 

 
 
A deputada estadual Andrea Murad deve formalizar denúncia ao Ministério Público, à 
Polícia Federal, à Justiça Federal e à Justiça Eleitoral contra o PCdoB maranhense e contra 
o governador Flávio Dino. 
 
A parlamentar garante ter em sua pose cópias de notas fiscais usadas para justificar o 
pagamento de R$ 1,3 milhão da conta comunista, em 2014, para a empresa AldoImagem 
LTDA. 
 
O proprietário da empresa, Aldo Oberdan Pinheiro Montenegro, acusa os comunistas de 
usar a AldoImagem para lavar dinheiro da campanha que elegeu Flávio Dino. 
 
– Estou de posse de extratos bancários, notas fiscais frias. Junto com minha equipe 
técnica vamos analisar e encaminhar às autoridades competentes – destacou Andrea 
Murad. 
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De acordo com denúncia já formalizada à Procuradoria-Geral de Justiça, dos R$ 1,3 
milhão justificados por nota fiscal, o PCdoB só depositou R$ 500 mil na conta da empresa 
AldoImagem, o que indica lavagem de dinheiro. 
 
A Representação pede que seja investigada a relação entre este dinheiro e a denúncia 
de que Flávio Dino recebeu propina de empresas investigadas na operação Lava Jato. 
 
Com a denúncia de Andrea, a representação ganha ainda mais corpo. 
 
E é mais uma a tornar incerto o futuro político de Flávio Dino… 
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Deputado Wellington prestigia lançamento de documentário 

 
Wellington defendeu acesso à justiça para que direitos sejam  
respeitados 

 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) participou do lançamento do documentário 
“Novos Caminhos”, no Centro de Criatividade Odylo Costa, filho. O evento foi aberto ao 
público e organizado pela Universidade Estadual do Maranhão, por meio do núcleo de 
pesquisa “Novos Caminhos”, do Curso de Direito. 
 
O documentário é resultado de mais de dois anos de trabalho do núcleo de pesquisa 
“Novos Caminhos: Núcleo para Educação em Direitos e Acesso à Justiça”, coordenado 
pelos professores Yuri Michael Pereira Costa e Jean Carlos Nunes Pereira, e realizado em 
parceria com professores, técnicos e alunos da UEMA. 
 
“Garantir o acesso à justiça é lutar para que direitos sejam respeitados. Como deputado 
estadual, tenho lutado, diariamente, para que direitos como educação, saúde e 
segurança sejam respeitados. Cabe a cada um de nós encarar esse desafio e lutar por 
uma sociedade com mais oportunidades. Parabenizo a inciativa dos professores e 
estudantes por tamanha sensibilidade acadêmica”, disse o deputado, que é presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
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Deputado Zé Inácio e autoridades debatem situação de moradores do Residencial Nova 
Era 

 
Zé Inácio e autoridades debateram possíveis soluções para os problemas da comunidade 

 
O deputado estadua Zé Inácio (PT) presidiu, na tarde da última quinta-feira (7), uma 
reunião com autoridades para tratar a situação dos moradores do Residencial Nova Era, 
em São José de Ribamar, no Plenarinho da Assembleia Legislativa. 
 
No encontro, os moradores falaram da situação que eles estão enfrentando desde 2012, 
quando realizaram a compra das moradias por meio de uma Cooperativa e outros que 
ocuparam os imóveis. Desde então, estão enfrentando judicialmente uma liminar que 
tramita na comarca de São José de Ribamar, onde mais de 300 famílias foram ameaçadas 
de despejo. 
 
“Estamos buscando resoluções para a situação dos moradores junto às autoridades e 
órgãos públicos objetivando a garantia do direito a moradia digna as famílias de baixa 
renda. Estamos na luta e iremos continuar ao lado destas famílias”, disse o Deputado Zé 
Inácio. 
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Na reunião de trabalho, o parlamentar e a mesa deferiram os seguintes 
encaminhamentos sobre a situação dos moradores: agendar novas reuniões e continuar 
o diálogo com os demais órgãos públicos que não estiveram presentes na reunião como 
a Caixa Econômica Federal, um novo encontro com a Defensoria Pública Estadual e 
Federal, assim como a Procuradoria Geral de Justiça, com o Tribunal de Justiça, e que a 
Sedihpop possa realizar um novo relatório situacional da área e atualizar o cadastro das 
famílias. 
 
Participaram da reunião: o advogado da comunidade Antônio Mendes, a representante 
da comunidade Maria Silva Câmara, o Secretário Adjunto da Secretária de Estado das 
Cidades-Secid Adilon Leda, o Secretário Adjunto da Sedihpop Gilvan Alves e os 
Defensores Públicos Estaduais do núcleo de São José de Ribamar Gustavo Ferreira e 
Eviton Marques, o Major Marcos Brito, subcomandante do 13° Batalhão da Polícia Militar 
de São José de Ribamar, a advogada Maria Sousa da Comissão de Direitos Humanos da 
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB. 
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Assembleia Legislativa presta Homenagem ao IFMA e ao Reitor Roberto Brandão 

 
 
Em sessão solene realizada na manhã desta sexta-feira (8), a Assembleia Legislativa 
prestou homenagem ao Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e ao reitor Roberto 
Brandão, a quem lhe foi entregue uma placa com moção de aplausos. Na abertura dos 
trabalhos, o deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), autor da proposição, declarou 
que tomou a iniciativa de propor a homanagem como forma de reconhecimento ao 
trabalho do IFMA em diversas regiões do Maranhão. 
 
“Nós propusemos esta homenagem ao IFMA e ao reitor Roberto Brandão em razão do 
inestimável trabalho que esta instituição vem fazendo em favor da educação em nosso 
Estado”, ressaltou o deputado Marco Aurélio, frisando que, hoje, existem 29 campi do 
IFMA espalhados em localidades estratégicas do estado. 
 
Durante a cerimônia, o deputado Marco Aurélio fez a entrega da placa com moção de 
aplausos ao reitor Roberto Brandão. “Sempre fui apaixonado pela filosofia de trabalho 
do IFMA e sou um confesso admirador do trabalho realizado pelo reitor Roberto 
Brandão. Não há como negar que, além da profissionalização, o IFMA tem um grande 
foco, que é o de buscar a formação do cidadão”, frisou o parlamentar. 
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Em seu discurso, o reitor do IFMA, Roberto Brandão, proferiu palavras de agradecimento 
à Assembleia Legislativa e, de forma especial, ao deputado Professor Marco Aurélio. Ele 
fez um relato sobre a trajetória do IFMA, que nasceu da antiga Escola Técnica Federal e 
do antigo Cefet, como instituição dedicada à educação profissional e tecnológica no 
Maranhão. 
 
Roberto Brandão frisou que o sucesso do trabalho do IFMA deve-se, sobretudo, à 
valorosa equipe da instituição. Ele destacou o esforço e a dedicação dos professores, 
técnicos, servidores administrativos e de todos os gestores da instituição. 
 
A sessão solene contou com a presença dos pró-reitores Ximena Bandeira Maia (Ensino); 
Fernando Lima (Extensão); Carlos César Ferreira Teixeira (Administração); do ex-reitor 
José Costa; do ex-deputado estadual José Lima; de Carlos Hermes, vereador do município 
de Imperatriz; além de representantes de diversos segmentos do Instituto Federal. 
 
Ao encerrar a sessão solene, o deputado Professor Marco Aurélio fez questão de 
salientar a liderança que o IFMA possui atualmente, na pessoa do reitor Roberto Brandão 
que, “com seu prestígio e influência, vem conseguindo destravar muitas engrenagens da 
máquina federal, para que o IFMA cresça cada vez mais no Maranhão”, concluiu. 
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Deputado denuncia abuso de autoridade de Câmara ao afastar prefeita de Amapá 

 
Deputado Fábio Braga 

 
O deputado Fábio Braga (SD) denunciou da tribuna da Assembleia, na sessão desta 
quinta-feira (7), o que classifica de “abuso de autoridade cometido pela Câmara de 
Vereadores de Amapá do Maranhão”, situado na microrregião do Gurupi, ao cassar o 
mandato do vice-prefeito e, depois, da prefeita Tate do Ademar (PSDB). “O que a Câmara 
de Vereadores fez foi uma afronta ao ordenamento jurídico brasileiro”, afirmou. 
 
Segundo o deputado, “tanto é verdade que a Câmara de Vereadores agiu ilegalmente 
que o juiz da 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé, Rafhael de Jesus Serra Ribeiro 
Amorim, proferiu sentença reconduzindo a prefeita Tati do Ademar ao cargo, 
declarando nulo o procedimento adotado pelo Poder Legislativo Municipal. Nenhuma 
lei pode se opor aos princípios constitucionais. A Câmara Municipal de Amapá do 
Maranhão desrespeitou os princípios constitucionais da legalidade e da ampla defesa”. 
 
Fábio Braga disse que a Câmara tem que repensar seus atos. “Atos como esses são 
lesivos aos princípios democráticos, lesivos aos princípios constitucionais, prejudiciais 
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e maus exemplos de legisladores, que pensam que a maioria vence a minoria por cima 
de trancos e barrancos, empurrando, de qualquer forma, como se fosse uma 
imposição. Sem isso, se não se obedece um princípio legal, está se fazendo uma 
baderna jurídica”, protestou. 
 
De acordo com o parlamentar, qualquer afastamento ou cassação, por mais correta ou 
incorreta que seja, ou qualquer Parlamento, qualquer Assembleia, qualquer Câmara 
Municipal, tem de obedecer aos princípios legais. “Não é por que a prefeita tem 2 ou 3 
vereadores e a oposição tem 6, 7 ou 8, que isso pode acontecer. E isso eu entendo que 
não é política que está se fazendo. Está se fazendo mau uso do poder político, que 
alguns têm para prejudicar terceiros, ou prejudicar mais ainda uma cidade”, salientou. 
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Assembleia treina responsáveis pelas barracas do “Arraiá do Povo” 

 
 
A Assembleia Legislativa, por meio do Gabinete Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Maranhão, realizou, na sexta-feira (8), um treinamento sobre medidas de segurança 
contra acidentes e incêndios com os responsáveis pelas barracas do ‘Arraiá do Povo’. A 
festança, aberta ao público, acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de junho, no 
estacionamento. 
 
O tenente-coronel Marcelo Jinkings, subchefe do Gabinete Militar da Casa, explicou que 
o objetivo é garantir que todos os barraqueiros estejam aptos a manusear um extintor 
de incêndio, bem como orientar sobre a prevenção de possíveis sinistros. Jinkings 
destacou, ainda, que o treinamento servirá, sobretudo, para garantir que o ‘Arraiá do 
Povo’ transcorra dentro de todas as normas de segurança. 
 
“Já estamos com o nosso pessoal alinhado, temos bombeiros na Casa, que vão atuar na 
prevenção. O nosso pessoal também tem curso de brigadista e, acima disso, vamos 
preparar os responsáveis pelas barracas, para que eles possam saber usar o extintor. A 
grande problemática não é só saber colocar o extintor no local, mas saber utilizá-lo. 
Quem mais vai estar próximo, caso aconteça algum tipo de sinistro, são os próprios 
barraqueiros”, completou. 
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Antino Noleto, diretor Administrativo da AL, ressaltou que a preocupação da organização 
com o evento é ampla e atinge vários aspectos, entre eles, a garantia de um ambiente 
seguro para o público. 
 
“A estrutura que estamos montando é para proporcionar muito conforto, mas, também, 
para ter muita segurança. Sabemos que a questão da prevenção é fundamental e, por 
isso, estamos trabalhando esse treinamento, com o apoio do Gabinete Militar e do Corpo 
de Bombeiros, inclusive ensinando as pessoas como manusear um extintor de incêndio. 
Toda essa parte de segurança está sendo objeto de preocupação da Assembleia, para 
garantir que o evento seja um sucesso total em todos os aspectos”, afirmou. 
 
Para os responsáveis pelas barracas, a iniciativa foi importante para esclarecer dúvidas 
e orientar como devem agir em casos de eventualidades. “A prevenção sempre é bem-
vinda, em todas as questões. Prevenir e saber manusear o extintor para qualquer 
eventualidade é muito importante, sobretudo, para nós que estaremos nas barracas, 
que teremos energia, equipamentos. Então, se tivermos alguma questão, estaremos 
habilitados a tomar as primeiras providências”, disse Marinalva Garcia. 
 
O ‘Arraiá do Povo’ é uma realização da Assembleia Legislativa, por meio do Grupo de 
Esposa de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), com apoio do Governo do 
Estado. 
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Glalbert Cutrim prestigia torneio de futebol na zona rural de Cantanhede 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) esteve neste sábado, 09, no povoado 
Vassoura de Botão, zona rural do município de Cantanhede, onde aconteceu mais uma 
edição do Torneio de Futebol Masculino e Feminino, idealizado pelo ex-vereador Toinho 
(PDT) e pelo empresário Ronildo Ageme. No total, vinte e oito equipes de vários 
povoados vizinhos participaram da competição, que também contou com a presença dos 
vereadores Emerson Costa (PROS), Edimilson Peroba (PSC) e Jairo Dantas (PHS). 
 
Toinho destacou a presença de Glalbert no torneio que já virou marca registrada, e em 
mais uma edição, contou com o apoio incondicional do deputado. “Glalbert faz parte de 
nossa cidade e de nossa família, quando começamos a organizar o torneio aqui em 
Vassoura de Botão, já contamos com sua presença, que além de amigo, tem contribuído 
para melhorar a situação de nossa cidade.” Destacou o ex-vereador. 
 
Para Glalbert, poder contribuir com o esporte e lazer da zona rural de Cantanhede é um 
compromisso que já virou tradição. “A nossa relação com Vassoura de Botão é mais do 
que política, virou familiar e tradição. Meu pai quando foi deputado já vinha aqui, e 
desde então, sempre estamos na comunidade independentemente de política, todos os 
anos. Geralmente, na zona rural, é a região que os gestores menos investem, por isso, 
sinto-me na obrigação de sempre contribuir para melhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores rurais.” Disse o deputado. 

 


